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EMENTA

Visão panorâmica dos principais conceitos e reflexões em torno da ciência política, com foco nos seguintes
conteúdos: Conceitos fundamentais da política: poder, autoridade, legitimação e dominação. Concepções de
Estado. Democracia: o debate conceitual, as instituições e as formas de participação e representação, os
problemas relativos a efetividade dos regimes democráticos. Partidos e sistemas eleitorais nas democracias
contemporâneas.

OBJETIVO

O objetivo deste curso é apresentar ao estudante os principais temas da teoria política ao longo da história,
problematizando-os e dando-lhes atualidade. Ao final do curso, é esperado que o aluno saiba lidar com e
operar os conceitos centrais da política, como estado e governo, soberania, separação de poderes, sistema
políticos, democracia representativa, seus déficits e principais características.

METODOLOGIA

A abordagem pedagógica adotada baseia-se em aulas expositivas, provas e apresentação de seminários.

Os textos obrigatórios da disciplina estarão disponíveis em formato digital na plataforma Google Classroom,
cujo convite para o acesso será enviado pelo SIGA. Confiram se o seus e-mail  cadastrado no SIGA está
correto.

AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina será composta por três atividades avaliativas parciais (AP):

● Primeira avaliação parcial (Peso 35%): PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Avaliação individual sobre o conteúdo apresentado nas aulas expositivas da segunda unidade da
disciplia, com entrega por meio da plataforma Google Classroom.

● Segunda avaliação parcial (Peso 40%): PROVA ESCRITA



Avaliação presencial, discursiva e em dupla, sobre o conteúdo apresentado nas aulas expositivas
da primeira unidade da disciplina.

● Terceira avaliação parcial (Peso 25%): SEMINÁRIO TEMÁTICO
Elaboração, em grupo, de um seminário temático com uma composição entre 4 e 5 pessoas, cuja
distribuição será decidida coletivamente  e indicada na planilha disponibilizada na plataforma na
aula 21.

Os  seminários versarão sobre  temas que relacionem as discussões políticas mais amplas com os
desafios  práticos  da  gestão  pública.  O  temas  também  devem  ser  informados  na  planilha
disponibilizada na plataforma.

Além das apresentações, os grupos deverão entregar,  por meio da plataforma, um texto sobre o
conteúdo que será explorado na apresentação. O texto deve ter entre 5 e 8 páginas, com lista das
referências utilizadas na pesquisa e formação padrão (Times New Roman 12, Espaçamento 1,5,
Margem normal).

A aprovação final depende do desempenho final na MAP que é calculada considerando as notas obtidas nas
três (3) avaliações parciais: MAP = (AP1 x 0,35) + (AP2 x 0,40) + (AP3 x 0,25), utilizando-se os seguintes
critérios: 

 Os alunos que obtiverem MAP igual ou superior a sete (7) estarão automaticamente APROVADOS.
 Os alunos que tiverem MAP inferior a três (3) estarão automaticamente REPROVADOS.
 Os alunos cuja MAP for igual ou superior a três (3) e inferior a sete (7) (3<MAP<7) deverão realizar

uma quarta avaliação (Avaliação Final - PF). Serão aprovados os alunos que obtiverem Média Final
(MF) igual ou superior a cinco (5). O cálculo da MF é o seguinte: (MAP x 0,6) + (AF x 0,4) > 5. 

 Os alunos aprovados automaticamente com a MAP que desejarem fazer a avaliação final poderão
fazê-la, sendo sua média final composta como para todos os alunos que fizerem AF.

Para obter aprovação final  é preciso também comparecer às aulas,  pois  além da média final,  o aluno
precisa  frequentar,  no  mínimo,  75% das  aulas  ministradas  no  período.  O aluno que  não  atingir  esta
frequência será reprovado, independentemente da nota obtida.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 –   Conceitos Fundamentais  

13/04 – Aula 1 – Apresentação da disciplina

15/04 – FERIADO 

20/04 – Aula 2 – O conceito de política

SCHMITTER, Philippe C. Reflexões sobre o conceito de política. Revista de Direito Público e Ciência 
Política, Rio de Janeiro, v.8, n. 2, pp. 45-60, mai 1965.

L  eitura complementar  :

BOBBIO, Norberto. “Poder”. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 
(Orgs.). Dicionário de Política. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1986, pp. 933-942.

22/04 – RECESSO

27/04 – Aula 3 – Legitimidade e vocação na atividade política



WEBER, Max. “A Política como vocação”. In: ______. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Ed.
Cultrix, 1993, pp. 55-69;104-124.

29/04 – Aula 4 – Poder, dominação e violência na política

ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, pp. 31-44.

04/05 – Aula 5 – As formas de governo no pensamento clássico

BOBBIO, Norberto. As teorias das formas de governo. Brasília: Editora UnB, 1997. (caps. II, III e IV).

06/05 – Aula 6 – Maquiavel e o nascimento da política moderna

MIGUEL, Luis Felipe. “Maquiavel e o desafio da política”. In: ______. O Nascimento da Política 
Moderna: Maquiavel, Utopia, Reforma. Brasília: Editora UnB, 2007, p. 11-55.

11/05 – Aula 7 –  Os contratualistas e o debate moderno sobre a soberania política

MACFARLANE. L.J. Teoria Política Moderna. Brasília: Editoria Universidade de Brasília. 1970, pp. 19-
33. (cap. 1. O indivíduo e a sociedade)

13/05 – Aula 8 – Teorias marxistas e a crítica ao Estado

CARNOY, Martin. “Marx, Engels, Lenin e o Estado”. In: ______. Estado e teoria política. Campinas: 
Papirus, 1990, p. 63-87.

18/05 – Aula 9 – Ideologias políticas 

SELL, Carlos Eduardo. “Ideologias políticas”. In: _____. Introdução à Sociologia Política. Petrópolis: 
Vozes, 2006, pp. 51-78.

25/05 – ENANPUR

27/05 – ENANPUR

03/06 – Aula 10 – Política e conflito

MOUFFE, Chantal. “A política e o político”. In: ______. Sobre o político. São Paulo: Martins Fontes, 
2015 [2005].

08/06 – Aula 11 –   PROVA1

UNIDADE 2 – Dilemas da política contemporânea

10/06 – Aula 12 – Teorias da Democracia: pluralismo democrático

MARQUES, Danusa. “Democracia e Ciências Sociais no Brasil”. Brasília: Universidade de Brasília, 
2007, 171 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Política, Instituto de Ciência Política, Universidade de
Brasília, 2007) p. 19-27.

Leitura Complementar:

MANIN, Bernard. “Metamorfoses do governo representativo”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
29, pp. 5-34, 1995.

15/06 – Aula 13 – A crise da democracia representativa segundo os pluralistas

PRZEWORSKI, Adam. “Parte II – O presente: o que está acontecendo”. In: ______. Crises da 
democracia. São Paulo: Zahar, 2020. 

17/06 – RECESSO



22/06 – Aula 15 – Para uma visão ampliada da representação política

MIGUEL, Luis Felipe. “Representação Política em 3-D: elementos para uma teoria ampliada da 
representação política”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.18, nº 51, p. 123-140, 2003.

24/06 – Aula 16 – Teorias da Democracia: democracia participativa

HELD, David. “Participação, liberdade e democracia”. In: ______. Modelos de Democracia. Belo 
Horizonte: Paideia, 1987

29/06 – Aula 17 – Teorias da Democracia: democracia deliberativa

FARIA, Cláudia Feres. Democracia deliberativa: Habermas, Cohen e Bohman. Lua Nova: Revista de 
Cultura e Política. 2000, n. 50, pp. 47-68.

01/07 – Aula 18 – Inovações institucionais para democratizar a democracia

SANTOS, Boaventura de Souza; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In SANTOS,
Boaventura de Souza. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 39-82

06/07 – Aula 19 – A teoria feminista e suas contribuições para a teoria política contemporânea

BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. “Gênero, raça, classe: opressões cruzadas e convergências na 
reprodução das desigualdades.” Revista Mediações, V. 20 N. 2, P. 27-55, 2015.

Leitura complementar: 

HOOKS, bell. “Mulheres Negras: moldando a teoria feminista”. Revista Brasileira de Ciência Política, 
nº 16, p. 193-210, 2015.

08/07 – Aula 20 – As ameaças autoritárias

SINGER, André; ARAÚJO, Cícero; BELINELLI, Leonardo. “Espectros Autoritários”. In: ______. Estado e 
Democracia: uma introdução à política. São Paulo: Editora Zahar, 2021, pp. 199-234.

13/07 – Aula 21 – ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO DOS SEMINÁRIOS

15/07 – Aula 22 – ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO DOS SEMINÁRIOS

20/07 – Aula 23 – O comum como alternativa ao atomismo social

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. “O surgimento do comum”. In: ______. Comum: ensaio sobre a 
revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017, pp. 25-39.

22/07 – Aula 24 – PROVA 2

UNIDADE 3 – Debates sobre política e gestão pública

27/07 – Aula 25 – SEMINÁRIOS

29/07 – Aula 26 – SEMINÁRIOS

03/08 – Aula 27 – SEMINÁRIOS

05/08 – Aula 28 – PROVA FINAL


